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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

wczorajszym (tj. 9. stycznia 2013 roku) od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny  z siedzibą w Warszawie wpłynęło 

zawiadomienie o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz.1539) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z 

siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 15B informuje, iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 02 stycznia 2013 r. 

posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hawe S.A.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez General i Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 5 992 370 

szt. (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sztuk) akcji, co 

stanowiło 5,59% udziału w obecnym kapitale oraz 5,59% głosów na WZA Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 5 088 903 szt. 

(słownie; pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzy sztuki) akcji, co Stanowi 4.75% udziału w 

obecnym kapitale oraz 4,75% głosów na WZA Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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